
OTÁZKY/ODPOVEDE

PRIJATIE DO ZAMESTNANIA

1. Moja obec nevydáva potvrdenie o pobyte. Aké doklady môžem predložiť namiesto toho?

Úradník, ktorý spracúva váš spis, posudzuje tento typ žiadosti od prípadu k prípadu. Hoci väčšina európskych krajín takýto doklad vydáva, v prípade menšiny,
ktorá to nerobí, vás úradník, ktorý spracúva váš spis, požiada o predloženie najnovšieho dôkazu o vašom pobyte (najnovších faktúr). Akceptovanie takéhoto
typu dokladov je stále veľmi výnimočné a týka sa len niekoľkých európskych krajín.

2. Je pre mňa veľmi zložité získať v krátkom čase všetky zmluvy a iné potvrdenia o odbornej praxi. Môžete mi na to poskytnúť dlhšiu lehotu než desať dní, ktoré
sa uvádzajú v liste o vyjadrení záujmu?

Najdôležitejšie je, aby ste na list o vyjadrení záujmu odpovedali do desiatich dní.

Môžete dostať primeranú dodatočnú lehotu, ale všetky požadované dokumenty musíte predložiť úradníkovi, ktorý spracúva váš spis, ešte pred vypracovaním
ponuky. Vaše prijatie do zamestnania sa v dôsledku toho oneskorí, pričom hrozí, že žiadajúci útvar už nebude mať záujem o vašu kandidatúru.

3. Čo je cieľom vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov, ktoré musia zmluvní zamestnanci vyplniť a predložiť pri svojom prijatí do zamestnania?

Ste povinný priznať všetky odborné činnosti a všetky mandáty, ktoré ste vykonávali pred nástupom do funkcie v Európskom parlamente, aby sa predišlo vzniku
konfliktu záujmov. Poskytnuté informácie musia pokrývať nepretržité obdobie piatich rokov pred vaším nástupom do funkcie v Európskom parlamente
(v prípade potreby vrátane štúdia a obdobia, keď ste neboli zamestnaný).

4. Akým spôsobom sa zohľadňuje moja odborná prax?

Je vo vašom záujme a ste plne zodpovedný za to, aby ste úradníkovi, ktorý spracúva váš spis, poskytli všetky dokumenty požadované v liste o vyjadrení záujmu,
ktoré sa týkajú celej vašej odbornej praxe (viac ako päťmesačné platené stáže, vojenská služba, pracovné osvedčenia, výplatné pásky atď.). Vaša odborná prax
sa vypočíta na základe niektorých z týchto dokumentov (diplomy, zmluvy, osvedčenia, výplatné pásky). V závislosti od tejto odbornej praxe sa stanoví vaša
platová trieda a následne vaša mzda.

Odporúčame vám, aby ste si preštudovali prílohu k listu o vyjadrení záujmu, ktorý vám bol/bude zaslaný, s názvom Dokumenty, ktoré treba doručiť na
vypracovanie ponuky.



5. Kto je oprávnený osvedčiť kópie dokumentov, ktoré vám musím zaslať?

Vnútroštátne orgány verejnej správy vrátane miestnych a územných samospráv, diplomatické a konzulárne zastúpenia, ako aj súdne a policajné orgány,
medzinárodné organizácie (OSN, NATO, OECD, OBSE), orgány, ktoré úplne alebo čiastočne podliehajú členskému štátu a ktoré majú oprávnenie alebo ktoré
takéto členský štát uznáva za inštanciu poskytujúcu verejné služby občanom (napríklad vnútroštátne poštové služby), univerzity a iné vzdelávacie zariadenia
v prípade ich vlastných diplomov, niektoré služby v oblasti ľudských zdrojov v inštitúciách Európskej únie, ako aj im podobné orgány, notári a advokáti, ale len
v tých krajinách, v ktorých sú zo zákona oprávnení na takéto služby, konkrétne advokáti a obhajcovia v Spojenom kráľovstve a Írskej republike, advokáti na
Malte a advokáti v Portugalsku.

6. Potrebné dokumenty (napríklad rodný list) som vám poslal už pri predchádzajúcom prijatí do zamestnania. Musím vám ich poslať nanovo?

V prípade väčšiny dokumentov to nie je potrebné, ak dokumenty vo vašom spise stále zodpovedajú podmienkam stanoveným v liste o vyjadrení záujmu, ktorý
ste práve dostali. Naopak, ak sa tieto podmienky líšia od pôvodných podmienok stanovených vo vašich predchádzajúcich zmluvách, budete musieť predložiť
nové dokumenty.

Ak ste v období medzi koncom vášho posledného pôsobenia v Európskom parlamente a začiatkom vašej novej zmluvy získali dodatočnú odbornú prax, ktorá
sa vo vašom spise ešte neuvádza, je vo vašom záujme, aby ste nás o tom informovali, keďže sa tým zvýši vaša celková odborná prax. Toto dodatočné obdobie
by prípadne mohlo mať vplyv na vašu platovú triedu.

Úradníkovi, ktorý spracúva váš spis, však v každom prípade budete musieť poskytnúť nový záznam vedený v registri trestov.

Ak medzičasom vypršala platnosť vášho preukazu totožnosti, budete mu musieť predložiť aj overenú kópiu nového dokladu.

7. Ak v súčasnosti pôsobím ako nezávislý pracovník/samostatne zárobkovo činná osoba, ako môžem dokázať, že nemám žiadne pracovné záväzky?

Budete musieť preukázať, že ste ukončili svoj štatút samostatne zárobkovo činnej osoby, a to predložením dokladu, ktorý vydal úradný orgán (daňový úrad,
sociálna poisťovňa atď.) a v ktorom sa bude uvádzať dátum ukončenia činnosti najneskôr deň pred vaším nástupom do funkcie.

8. Aké dokumenty vám musím poskytnúť na zvýšenie svojej odbornej praxe ako samostatne zárobkovo činnej osoby?

Vaša príslušná odborná prax sa vypočíta na základe daňových priznaní, ktoré ste podali v krajine, v ktorej ste vykonávali svoju samostatnú zárobkovú činnosť.

9. Prečo ma moja odborná prax neoprávňuje na vyššiu platovú triedu než tú, do ktorej ste ma zaradili?

Vzali sme do úvahy všetky dokumenty, ktoré ste nám zaslali, a na základe nich sme vypočítali vašu celkovú odbornú prax. Výsledok, ku ktorému sme dospeli,
zodpovedá platovej triede, do ktorej ste boli zaradený.

Vzali sme do úvahy len odbornú prax, ktorá sa týkala funkčnej skupiny, do ktorej ste boli prijatý. Odborná prax na nižšej úrovni, hoci doložená, sa nezohľadňuje.



10. Môžete vziať do úvahy diplom, ktorý som získal počas trvania mojej zmluvy v Európskom parlamente?

Vo všeobecnosti sa berú do úvahy len diplomy, ktoré ste získali pred nástupom do zamestnania.

Môžeme ho však vziať do úvahy na žiadosť vášho generálneho riaditeľstva alebo politickej skupiny, ku ktorej ste boli počas trvania vašej zmluvy pridelený, alebo
ak sa platnosť vašej zmluvy predĺži najmenej o šesť mesiacov. V takom prípade bude váš spis prehodnotený ešte pred skoncipovaním dodatku o predĺžení
zmluvy. To isté platí, ak ste nanovo prijatý do zamestnania na základe novej zmluvy po prerušení zamestnania v Európskom parlamente. V každom prípade je
zmena platovej triedy možná len v prípade, ak má váš novozískaný diplom vplyv na celkový počet rokov odbornej praxe.

11. Som absolventom vysokoškolského štúdia a získal som aj titul PhD. Mal by som vám poslať tento diplom? Môže mať moja dizertačná práca vplyv na môj
plat?

Je vo vašom záujme, aby ste nám tento diplom poslali. Nie je však nutné, aby ste nám posielali svoju dizertačnú prácu, keďže na výpočet vašej odbornej praxe
nemá nijaký vplyv.

Titul PhD. vám môže v určitých presne vymedzených prípadoch a po dôkladnom preskúmaní vašich ostatných diplomov a vašej odbornej praxe priniesť isté
zvýhodnenie.

12. Možno vstupnú lekársku prehliadku absolvovať aj mimo priestorov Európskeho parlamentu (napríklad u svojho ošetrujúceho lekára)?

Nie. Ste povinný dodržiavať pokyny uvedené v ponuke, ktorá vám bola/bude doručená.

Ak ste však už predtým absolvovali lekársku prehliadku v inej európskej inštitúcii, čo najskôr sa skontaktujte s lekárskou službou, ktorá posúdi, či musíte
absolvovať ďalšiu prehliadku v Európskom parlamente. Ak chcete získať viac informácií o lekárskych službách, obráťte sa na:

Brussels Medical Service
bmedical@europarl.europa.eu
Rue Wiertz, B-1047 Brussels
ASP 02F343
Tel.  +32 22842123

Luxembourg Medical Service
lmedical@europarl.europa.eu
KAD 00E831 ES
Tel.  +352 430022878



13. Zodpovedá oddelenie pre prijímanie zamestnancov aj za spracovanie mojich vedľajších výdavkov (cestovných výdavkov, príplatkov, odmien, náhrad
výdavkov na presťahovanie, dočasných denných diét atď.)?

Nie. Budete sa musieť obrátiť e-mailom na Oddelenie individuálnych nárokov a miezd (PERSDI@europarl.europa.eu).

14. Ako zistím, či mám nárok na ďalšie príspevky (na presťahovanie alebo expatriáciu, domácnosť alebo nezaopatrené dieťa)? Aké dokumenty musím predložiť?

Zoznam dokumentov, ktoré treba poskytnúť na výpočet týchto rôznych príspevkov, sa uvádza v prílohe k ponuke, ktorá vám bola/bude zaslaná. Po vašom
nástupe do funkcie tieto dokumenty preskúma Oddelenie individuálnych nárokov a miezd (PERSDI@europarl.europa.eu), ktoré vás bude informovať
o príspevkoch, ktoré si môžete nárokovať.

15. Môže mi vaše oddelenie pomôcť nájsť si ubytovanie v meste, kam som bol pridelený?

Nie. Nepatrí to do našej právomoci, ale naša inštitúcia má k dispozícii prijímacie oddelenie v Bruseli (Accueilbru@europarl.europa.eu) a v Luxemburgu
(Accueillux@europarl.europa.eu), na ktoré sa môžete obrátiť e-mailom.

Pokiaľ ide o osoby pridelené do informačných kancelárií: kontaktujte priamo informačnú kanceláriu, do ktorej budete pridelený.

16. Je možné zmeniť moju zmluvu podľa článku 3a na zmluvu podľa článku 3b a naopak?

Áno, potenciálne je to možné.

Ak máte uzavretú zmluvu na pozíciu zmluvného zamestnanca podľa článku 3a, nič nebráni tomu, aby vám bola ponúknutá zmluva na pozíciu zmluvného
zamestnanca podľa článku 3b. Je však nutné, aby ste boli uvedený na zozname CAST (https://epso.europa.eu/).

Rovnako platí, že ak máte uzavretú zmluvu na pozíciu zmluvného zamestnanca podľa článku 3b, nič nebráni tomu, aby vám bola ponúknutá zmluva na pozíciu
zmluvného zamestnanca podľa článku 3a. Je však nutné, aby ste boli uvedený na zozname výziev na vyjadrenie záujmu.

17. Mám ako zmluvný zamestnanec nárok na neplatené voľno?

Áno, za istých podmienok je to možné. Dĺžka neplateného voľna nemôže prekročiť štvrtinu dĺžky vášho odpracovaného obdobia, ani nesmie byť dlhšia ako:

– 3 mesiace, ak ste odpracovali menej ako štyri roky,

– 12 mesiacov, ak ste odpracovali viac ako štyri roky.

Každá žiadosť sa skúma z prípadu na prípad.


